ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱ ਚਾਈਆਂ
(COVID-19)
ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ
ਜਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝਠੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਜਵਤ ਤੌਰ
'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੁਦਾ
ਤੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਵੱ ਚਕਾਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸਜਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
COVID-19 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਕਾਸਾਂ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੂੰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ
ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਅਤੇ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਝਜਕ ਮਜਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਉਦੇਸ COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਜਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਸਟ੍ੀਕ, ਸਬਤ-ਆਧਾਜਰਤ ਜਵਾਬ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸਫਾਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.health.gov.au ਜਾਂ
https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ ਉੱਤੇ ਜਾਓ

COVID-19 ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਤੱ ਥ COVID-19 ਨੌਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (SARS-CoV-2) ਕਰਕੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ
ਜਹੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਾਂ, ਆਮ ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। COVID-19 ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦਜਸਤ ਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਜਵਚਕਾਰ
ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਕਈ ਜਵਜਗਆਨਕ ਅਜਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਮਾਹਰ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾਵਾਂ ਨੇ
COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ

ਂ ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਦੇ
ਵਾਇਰਸ ਮੌਜਦ ਹੈ, ਜਕ ਇਹ ਇਨਫਲਐਜ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਸਰਫ 18 ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵੱ ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਚਾਰ ਜਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਂ ਇਜਮਊਜਨਟ੍ੀ ਜਵਖੇ ਜਵਕਟ੍ੋਰੀਆ ਦੀ ਛਤ ਦੀਆਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ, ਪੀਟ੍ਰ ਡੋਹਰਟ੍ੀ ਇੂੰ ਸਟ੍ੀਜਟ੍ਊਟ੍ ਫਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਐਡ
ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ (VIDRL), SARS-CoV-2 ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਜਹਲੀਆਂ
ਪਰਯੋਗਸਾਲਾਵਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। VIDRL ਨੇ COVID-19 ਲਈ ਜਬਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਦੇ ਜਵਕਾਸ, ਪਰਮਾਜਣਕਤਾ ਅਤੇ
ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾਵਾਂ, ਜਵਸਵ ਜਸਹਤ ਸੂੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ
ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੁਸਜਕਸਮਤ ਹੈ ਜਕ SARS-CoV-2 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਸਟ੍ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਉਜਚਤ
ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਨਿੱਜੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਿੱਟ੍ਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਟ੍ੈਸਜਟ੍ੂੰ ਗ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਜਵੱ ਚ ਜਬਮਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ
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ਨੂੰ ਥੱ ਲੇ ਜਲਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਵਨਾਸਕਾਰੀ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਰਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ www.health.gov.au ਜਵਖੇ ਰੋਜਾਨਾ COVID-19
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਜਧਤ ਡੈਟ੍ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵੈਕਸੀਨ
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹਨ।
ਤੱ ਥ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰਆਤੀ ਪੜ੍ਾਵਾਂ ਤੋਂ COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਨੂੰ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ
ਜਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ, ਜਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੂੰ ਡਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਸਜਹਯੋਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ
ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੇਜਮਸਾਲ ਗਲੋ ਬਲ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰ ਦੀ ਦੇ ਪੜ੍ਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਜਵਕਜਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਜਆਦਾਤਰ
COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਕਲੀਜਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, COVID-19 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ
ਖੋਜ 2002 ਜਵੱ ਚ SARS ਅਤੇ 2012 ਜਵੱ ਚ MERS ਵਰਗੇ ਜਪਛਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਕਜੜ੍ਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ
COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਆਤੀ ਤਾਕਤ ਜਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ, ਜਚਜਕਤਸਕ ਵਸਤਆਂ ਦਾ ਪਰਸਾਸਨ (TGA) ਸੁਰੱਜਖਆ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸੀਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਮਨਜਰੀ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸੂੰ ਭਾਜਵਤ COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। TGA ਲਗਾਤਾਰ COVID-19
ਦੇ ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ COVID-19
ਵੈਕਸੀਨ ਬੈਚ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਕ ਇਹ ਇੱ ਕੋ ਜਜਹੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਨਾਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜ੍ੇ ਅਣਚਾਹੇ
ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
ਤੱ ਥ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਭ ਇਸ ਦੇ ਖਤਜਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਕਤੇ ਵੱ ਧ ਹਨ। ਫਾਈਜਰ/ਬਾਇਓਐਨਟ੍ੈਿੱਕ (ਕੋਮੀਰਨਾਟ੍ੀ)
ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ (ਵੈਕਸਜੇਵਰੀਆ) ਦੇ ਕਲੀਜਨਕੀ ਪਰੀਖਣਾਂ ਨੇ , COVID-19 ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ
ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਵੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ।
ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਥਕਾਵਟ੍, ਜਸਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਜਵੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਜਸਸ ਅਤੇ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਥਾ ਜਜਸ ਨੂੰ ਥਰੋਮਬੋਸਾਈਟ੍ੋਪੇਨੀਆ
ਜਸੂੰ ਡਰੋਮ (TTS) ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਨਾਲ ਜੁਜੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। TTS ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ
ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਥਰੋਮਬੋਜਟ੍ਕ ਥਰੋਮਬੋਸਾਈਟ੍ੋਪੇਨੀਆ (VITT) ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱ ਚ
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ਥਰੋਮਬੋਜਸਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱ ਖਰੀ ਜਵਧੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਪੋਰਟ੍ਾਂ ਜਵੱ ਚ, TTS ਵਾਸਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਕੋਈ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
TTS ਜਵੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ (ਥਰੋਮਬੋਜਸਸ) ਅਤੇ ਖਨ ਦੇ ਪਲੇ ਟ੍ਲੈ ਿੱਟ੍ਾਂ (ਥਰੋਮਬੋਸਾਈਟ੍ੋਪੇਨੀਆ) ਦੇ ਘੱ ਟ੍ ਪੱ ਧਰ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਹੱ ਜਸਆਂ ਜਵੱ ਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱ ਲ ਜਮਲਾ ਕੇ, TTS ਹੋਣ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ੍ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ TTS ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ
ਅਨੁਮਾਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 100,000 ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 2.9 ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 100,000 ਜਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਹੈ। TTS ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀ ਦਜੀ
ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱ ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ (UK) ਦੇ ਅੂੰ ਕੜ੍ੇ 1.5 ਪਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਦਜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ
ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
TTS ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱ ਚੋਂ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ TGA ਦੁਆਰਾ ਪੁਸਟ੍ੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਜਵਤ ਵਜੋਂ ਸਰੇਣੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਬਹੁਜਗਣਤੀ ਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ੍ੀ ਦੇ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੁਰਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱ ਕ,
COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਦੀਆਂ 171 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। TGA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਜਵੱ ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਵੱ ਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱ ਚ ਜਰਪੋਰਟ੍ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱ ਚ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱ ਤ (7) ਕੇਸ ਜਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ
ਪਜਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸਨ - ਛੇ TTS ਕੇਸ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਇਜਮਊਨ ਥਰੋਮਬੋਸਾਈਟ੍ੋਪੇਨੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖਨ ਦੇ ਗਤਜਲਆਂ ਦਾ ਜਨਿੱਜੀ ਇਜਤਹਾਸ ਜਾਂ ਪਜਰਵਾਰਕ ਇਜਤਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਵੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਗਤਜਲਆਂ
ਂ ੀਕੋਗਲੈਂ ਟ੍ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਐਟ੍
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਗਤਲੇ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟ੍ਾ ਜਜਹਾ ਸਮਹ ਹੈ, ਜਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ COVID-19
ਵੈਕਸੀਨ ਜਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਜਸਹਤ ਪੇਸੇਵਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ੍ TGA (ਫੋਨ 1300 134 237) ਨੂੰ ਕਰੋ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ।
ਤੱ ਥ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੌਰਾਨ DNA ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਦੀ
ਰੱ ਜਖਆ ਕਰਨਾ, ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ ਅਤੇ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ COVID19 ਟ੍ੀਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜਰ ਕੀਤੇ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਇਕ ਮਾਸਪੇਸੀ ਜਵੱ ਚ ਟ੍ੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਡੌਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਸਪੇਸੀ ਜਵੱ ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱ ਜਿਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਡਾ DNA ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਾਂ ਜਾਂ DNA ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
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ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਤੱ ਥ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਜਗਆਨਕ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਚਜਕਤਸਕ ਵਸਤਆਂ ਦੇ
ਪਰਸਾਸਨ (TGA) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜਰ ਕੀਤੇ ਗਏ COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਬੂੰ ਦੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। TGA ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਮਨਜਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ
ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ ਸਾਮਲ ਹਨ। COVID-19
ਵੈਕਸੀਨ, ਹੋਰ ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਵਾਂਗ, ਭਜਵੱ ਖ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ

ਂ ੀਬਾਡੀਜ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ
ਜਵਰੁੱ ਧ ਲੜ੍ਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਟ੍
ਂ ੀਬਾਡੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਕ COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਐਟ੍
ਸਮੱ ਜਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਜਸ ਜਵੱ ਚ ਪਲੇ ਸੈਂਟ੍ਾ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੱ ਥ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਟ੍ੀਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਜੋ COVID-19 ਜਬਮਾਰੀ ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਮਨਜਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਵੱ ਚ ਜਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹਨ – ਫਾਈਜਰ
ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਜੋ ਇਕ mRNA ਪਲੇ ਟ੍ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ
ਜੋ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟ੍ਰ ਪਲੇ ਟ੍ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੈਕਟ੍ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰਜਹਤ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਜਸ ਜਵੱ ਚ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਜਵਲੱਖਣ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਣਵਾਂਜਸਕ ਕੋਡ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟ੍ੀਨ, ਜਦੋਂ ਜਕ mRNA
ਟ੍ੀਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਵਸੇਸ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਭੜ੍ਕਾਉਣ ਲਈ RNA ਨਾਮਕ ਅਣਵਾਂਜਸਕ ਕੋਡ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
ਇਕ ਆਮ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਮੱ ਥ ਝਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਕ mRNA ਟ੍ੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਜਕ ਸੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। mRNA ਟ੍ੀਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਵਸੇਸ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਰੇਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
RNA ਨਾਮਕ ਅਣਵਾਂਜਸਕ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ mRNA ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਿੱਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸੈਿੱਲ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ RNA ਜਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਿੱਲ ਆਪਣੇ ਤਲ 'ਤੇ
ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਨੂੰ ਪਰਦਰਜਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ mRNA ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਆਰਾ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਜਮਊਨ
ਸੈਿੱਲ ਜਫਰ ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਨੂੰ ਜਵਦੇਸੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਰੁੱ ਧ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ ਬਨਾਉਣਾ ਸੁਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ RNA ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੂੰ ਟ੍ਰਨਿੱਟ੍, ਵਾਈ-ਫਾਈ, 5ਜੀ ਜਾਂ ਬਜਲਊਟ੍ੁੱ ਥ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਤੱ ਥ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੂੰ ਟ੍ਰਨਿੱਟ੍, ਵਾਈ-ਫਾਈ, 5ਜੀ, ਬਜਲਊਟ੍ੁੱ ਥ, ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈ ਿੱਸ ਨਾਲ
ਜੁੜ੍ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ mRNA ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਜਵੱ ਚ ਹਾਈਡਰੋਜੈਿੱਲ ਨਾਮਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸੈਿੱਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਖੂੰ ਡਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓ-ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜੈਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਰੱ ਖਣ
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ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ੈਿੱਮ ਸੈਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਜਉਂਦੇ ਰਜਹਣ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਮੂੰ ਨਣਾ ਹੈ ਜਕ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੌਜਨਕ ਇੂੰ ਪਲਾਂਟ੍ਾਂ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜੈਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੂੰ ਟ੍ਰਨਿੱਟ੍ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਈਜਰ/ਬਾਇਓਐਨਟ੍ੈਿੱਕ ਵੈਕਸੀਨ (ਕੋਮੀਰਨਾਟ੍ੀ) ਹਾਈਡਰੋਜੈਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ।
ਫਾਈਜਰ/ਬਾਇਓਐਨਟ੍ੈਿੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਵੱ ਚ mRNAਐਨ ਦਾ ਇਕ ਟ੍ੁਕੜ੍ਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨੂੰ ਜਲਜਪਡ (ਚਰਬੀ) ਦੀ ਬੂੰ ਦ ਜਵੱ ਚ
ਲਪੇਜਟ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਜਪਡ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਿੱਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਡੇ ਸੈਿੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱ ਜਠਆਂ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਜਝੱ ਲੀ ਵੀ ਜਜਆਦਾਤਰ ਜਲਜਪਡ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਜਝੱ ਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਜਬ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ mRNA ਨੂੰ ਸੈਿੱਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਜਵੱ ਚ ਮਾਈਕਰੋਜਚਪ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜਕੂੰ ਗ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਰਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੱ ਥ ਮਨਜਰਸੁਦਾ COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦਾ ਸੌਫਟ੍ਵੇਅਰ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਜਚਪ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ੍ ਦੱ ਬਣ (ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ) ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਚਜਕਤਸਕ ਵਸਤਆਂ ਦੇ ਪਰਸਾਸਨ (TGA) ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਰੇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਵੱ ਚ ਸਾਰੇ
ਅੂੰ ਸਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਜਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, TGA ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ
ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਕਰ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੱ ਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਮਨਜਰ ਸੁਦਾ ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵੱ ਚ ਵੀ ਜਜਊਂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਜਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ੍ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸੂੰ ਕੇਤ ਹਨ, ਜਕ ਸਰੀਰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ
ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ (COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਆ) ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ੍ੋ ਘੱ ਟ੍ 2 ਹਫਜਤਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਕ ਇਹ
ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਜਹਲਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ COVID-19 ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਅਜੇ ਵੀ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ COVID-19 ਨਾਲ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱ ਟ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਵਾਓ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ, ਜਬਨਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਲੱਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫੈਲਾਅ' ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਤੱ ਥ COVID-19 ਟ੍ੀਕੇ, ਜਬਨਾਂ ਟ੍ੀਕੇ ਲੱਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫੈਲਾਅ' ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ
ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਜਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਜੋਰ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਜਊਂਦਾ ਰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜਰ ਕੀਤੇ ਗਏ COVID-19 ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵੱ ਚ ਵੀ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਜਊਂਦਾ ਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਜਵਰੁੱ ਧ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ।
ਤੱ ਥ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਕੋਈ ਵੱ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱ ਚ ਮੀਡੀਆ ਜਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਰਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ੍ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਟ੍ੀਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਟ੍ੀਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ ਜਕ ਉਹ
SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਪ ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱ ਕ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
TGA ਇਸ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਅਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੇ ਜਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਨੇ ਜੜ੍ਓਂ ਵੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ੈਟ੍ਨਸ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਵਰਗੇ ਬਸਟ੍ਰ ਸਾਟ੍ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ - ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲਅ ਵੈਕਸੀਨ
ਵਾਸਤੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮੌਜਦਾ
ਟ੍ੀਜਕਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਦਜਲਆ ਹੈ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਲੋ ਕ COVID-19 ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੱ ਥ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ COVID-19 ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੀ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਜਨਆਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਗ, ਮੁੜ੍-ਲਾਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਨੂੰ
ਉਤੇਜਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੇ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੂੰਬਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜੇ
ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
COVID-19 ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਸਹਤ ਖਤਜਰਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱ ਥ ਜਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੁੜ੍ ਲਾਗ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਰ ਸੂੰ ਭਵ
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਰੋ ਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਹੁੂੰ ਗਾਰਾ
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ (ਵੈਂਟ੍ੀਲੇ ਟ੍ਰ, ਮਾਸਕ,
ਟ੍ੈਸਜਟ੍ੂੰ ਗ ਜਕੱ ਟ੍ਾਂ) ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤੱ ਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਿੱਜੀ ਰੱ ਜਖਆਤਮਕ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਜਰਆਂ ਦਾ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੂੰ ਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟ੍ੀਆਂ, ਜਜਸ ਜਵੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਰੀ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਨਿੱਟ੍ਵਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ
ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਲੈ ਬਾਰਟ੍ਰੀ ਨਿੱਟ੍ਵਰਕ ਸਾਮਲ ਹਨ, COVID-19 ਟ੍ੈਸਜਟ੍ੂੰ ਗ ਪਹੁੂੰ ਚਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦਾ
ਮੁੜ੍ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੀ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
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ਸਪਲਾਈਆਂ, ਜਨਿੱਜੀ ਰੱ ਜਖਆਤਮਕ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਜਨਰੂੰ ਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ COVID-19 ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੂੰ ਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਣਗੇ।
ਤੱ ਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਇਕ ਜਵਸਵ-ਪੱ ਧਰੀ ਜਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋ ੜ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧ ਮੂੰ ਗ
ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਤਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਿੱਜੀ ਜਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦਰਜਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵਾਧ ਜਬਸਤਰੇ, ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਾਜੋਸਾਮਾਨ, ਸਪਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।

ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਕੁਈਨ, ਆਈਵਰਮੈਕਜਟ੍ਨ, ਡੋਕਸੀਸਾਈਕਲੀਨ, ਅਤੇ ਜਜੂੰ ਕ COVID-19 ਦਾ
ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਤੱ ਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ COVID-19 ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਜਵਸਵ ਜਵਆਪੀ ਖੋਜ ਦੀ ਨੇ ਜੜ੍ਓਂ ਜਨਗਰਾਨੀ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ, COVID-19 ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਈਵਰਮੈਕਜਟ੍ਨ, ਡੋਕਸੀਸਾਈਕਲੀਨ ਅਤੇ ਜਜੂੰ ਕ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱ ਖਰੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ ਜਵੱ ਚ) ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਸਬਤ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਸਨਲ COVID-19 ਕਲੀਜਨਕਲ ਸਬਤ ਟ੍ਾਸਕਫੋਰਸ COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਕੁਈਨ,ਆਈਵਰਮੈਕਜਟ੍ਨ, ਡੋਕਸੀਸਾਈਕਲੀਨ ਜਾਂ ਜਜੂੰ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਕੁਈਨ (ਜਜੂੰ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਬਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ ਨਜਤਕ
ਮਨਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਅਜਮਾਇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਕੁਈਨ ਜਵੱ ਚ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਖਤਰੇ ਹਨ ਜਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕ ਸਾਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸਗਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਕਮੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸੂੰ ਭਾਜਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਮਾ ਜਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ PCR (ਪੌਲੀਮਰਸੇ ਚੇਨ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ) ਟ੍ੈਸਟ੍
ਂ ਾ ਤੋਂ ਵੱ ਖ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਬਮਾਰੀਆਂ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਆਮ ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਇਨਫਲਐਜ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤੱ ਥ ਪਾਲੀਮਰਸੇ ਚੇਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਿਆ (PCR) ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਸੇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰ ਦ
ਮੂੰ ਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PCR ਟ੍ੈਸਟ੍ ਬਹੁਤ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸੀਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਊਕਜਲਕ ਐਜਸਡ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਸਾਹ ਦੇ ਨਮਨੇ ਜਵੱ ਚ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਜਵਸੇਸ ਹਨ। COVID-19 ਦੇ PCR ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਜੀਨੋ ਮ
ਦੇ ਇਕ ਟ੍ੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਫਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਜੋ SARS-CoV-2
ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਜਵਸੇਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ੈਸਟ੍ 100% ਸੂੰ ਪਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ COVID-19
ਟ੍ੈਸਟ੍ ਬਹੁਤ ਜਵਸੇਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
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ਸੱ ਚ ਹੈ ਜਕ PCR ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਲਈ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਰੀਜ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਮੌਜਦ ਗੈਰ-ਛਤ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਤ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲੂੰਘ ਗਈ ਹੈ।
ਂ ਪਰੀਵੈਨਸਨ ਤੋਂ ਜਮਲੀ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਯਨਾਈਜਟ੍ਡ ਸਟ੍ੇਟ੍ਸ ਸੈਂਟ੍ਰਜ ਫਾਰ ਜਡਜੀਜ ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਐਡ
ਜਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਜਝਆ ਹੈ, ਜਜਸ ਨੇ PCR ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹ ਦੀਆਂ
ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਾਇਰਲ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰੋਗਾਣ ਟ੍ੀਜਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਟ੍ੈਸਟ੍
ਂ ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਫਰਕ
ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ COVID-19 ਅਤੇ ਇਨਫਲਐਜ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਜਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਵਧੇਰੇ ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੂੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ PCR ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਜਮਆਰੀ ਅਜਭਆਸ ਚੱ ਲ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਜਸ ਜਵੱ ਚ ਕਈ ਟ੍ੀਚੇ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ, PCR
ਂ ਾ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਇਨਫਲਐਜ
ਂ ਾ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਜਹਊਮਨ
ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫਲਐਜ

ਮੈਟ੍ਾਜਨਊਮੋਵਾਇਰਸ, ਰੈਸਪੀਰੇਟ੍ਰੀ ਜਸੂੰ ਜਕਟ੍ੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜੋ SARS-COV-2 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਘੁੂੰ ਮ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਜਕਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੱ ਥ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਵਜਗਆਨ ਨੂੰ ਪਜਰਭਾਜਸਤ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਅਤੇ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਨੂੰ ਸਜਚਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਜਵੱ ਚ ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਇਕ
ਅਜਹਮ ਭਜਮਕਾ ਜਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
COVID-19 ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਜਜਆਂ
ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ SARS-CoV-2 (ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱ ਚ
ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਰਆਤੀ ਪੜ੍ਾਅ ਜਵੱ ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਛਣ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸਸ ਕਰਦੇ
ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਵੱ ਚ ਰਜਹਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਟ੍ੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਛਤ ਦੀਆਂ
ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮੂੰ ਗ
ਘੱ ਟ੍ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਅਤੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ ਜਵੱ ਚਲੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਸਜਥਰਤਾ ਦੀ ਰੱ ਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਜਨਯੂੰ ਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਜਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਜਨਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਸਫਾਰਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ, ਜਕ ਲੱਛਣ-ਰਜਹਤ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੂੰ ਮ ਦੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ
ਜਵੱ ਚ ਸਕਰੀਜਨੂੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ , ਸਬੂੰ ਜਧਤ ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਅਥਾਰਟ੍ੀਆਂ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਵਆਪਕ ਲੱਛਣ-ਰਜਹਤ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਸਜਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ੍ ਵੇਖੋ।
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ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ੈਸਜਟ੍ੂੰ ਗ ਜਕੱ ਟ੍ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੱ ਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ, COVID-19 ਟ੍ੈਸਟ੍ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨੂੰ ਜਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਜਣਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। TGA ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਵੱ ਚ
ਲਾਜਮੀ ਜਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਜੜ੍ਓਂ ਜਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ SARS-CoV-2 (ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜੋ
COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ, ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ-ਆਧਾਜਰਤ ਪਾਲੀਮਰਸੇ ਚੇਨ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ (PCR) ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱ ਚ
ਤੀਬਰ SARS-CoV-2 ਲਾਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਜਮਆਰੀ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਹੈ। ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਮਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। PCR ਟ੍ੈਸਟ੍ ਬਹੁਤ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸੀਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਊਕਜਲਕ
ਐਜਸਡ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹ ਦੇ ਨਮਨੇ ਜਵੱ ਚ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਜਵਸੇਸ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਜਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਬਨਾਉਣ ਲਈ TGA ਦੁਆਰਾ ਜਧਆਨ ਪਰਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਕਹੜ੍ੇ COVID-19 ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰਜਜਸਟ੍ਰ ਆਫ
ਥੈਰੇਜਪਊਜਟ੍ਕ ਗੁਡਜ 'ਤੇ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ TGA ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ੍ www.tga.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ

ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ' ਦੀ ਜਮਆਦ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਤੱ ਥ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਦੀ ਜਮਆਦ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਫਰ ਸਾਡੀਆਂ 'ਆਮ ਜਜੂੰ ਦਗੀਆਂ' ਵੱ ਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਅਜਜਹੀਆਂ
ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟ੍ਾਉਣਾ, COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਤਰੀਕਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਲਗਵਾਉਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ, ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਘਰ ਜਵੱ ਚ
ਰਜਹਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱ ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਛਤ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਲੱਛਣ-ਰਜਹਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਹਫਜਤਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਜਹੀ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਜਮਆਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਜਵੱ ਚ ਪਾ ਜਦੂੰ ਦੀ ਹੈ , ਜੋ
COVID-19 ਨਾਲ ਲੱਛਣ-ਰਜਹਤ ਹਨ, ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਹਟ੍ਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਵੱ ਚ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਜਹ-ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਹਤ ਮਾਹਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਵੱ ਚ ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੇਂ ਮਾਮਜਲਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ, ਅਤੇ ਜਜੱ ਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੂੰ ਚਾਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਸਫਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਹਰ ਜਕਸੇ ਨੂੰ www.australia.gov.au ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜਦਾ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਸਕ COVID-19 ਲਈ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹਨ।
ਤੱ ਥ ਮਾਸਕ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱ ਖ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਵਆਪਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਜਹੱ ਸੇ
ਵਜੋਂ ਵਰਜਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ, ਭੀੜ੍-ਭੜ੍ੱ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੂੰ ਦ ਜਗਹਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਛੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੂੰ ਘਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਕਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਸਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਸਕ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਦਜਜਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਰੁਕਾਵਟ੍
ਹਨ। ਅਜਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਮਾਸਕ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਪਜਹਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੇ ਜਛੜ੍ਕਾਅ ਨੂੰ ਘੱ ਟ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਕਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅੱ ਗੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਔਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱ ਜਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਜਤਆਂ ਨੇ
ਅਜਜਹੀਆਂ ਸਮੱ ਜਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਜਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਜਵੱ ਚ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਨਯੂੰ ਤਰਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ
ਸੇਧਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਲੱਗਣ-ਆਧਾਜਰਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ COVID-19 ਕਲੀਜਨਕਲ ਸਬਤ ਟ੍ਾਸਕਫੋਰਸ ਨੇ ਆਮ ਸਜਹਮਤੀ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਕ ਸੱ ਕੀ ਜਾਂ
ਪੁਸਟ੍ੀ ਕੀਤੇ COVID-19 ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ/ਗਾਹਕ/ਵਸਨੀਕ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਸੱ ਧੀ ਮਰੀਜ ਸੂੰ ਭਾਲ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ P2/N95 ਖਾਸ ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕਾਂ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-----------------COVID-19 ਪਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਘਟ੍ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਜਚਤ ਰਜਹਣ ਲਈ ਇਸ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੱ ਕ
ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰੋ। SBS ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਜਵੱ ਚ COVID-19 ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਊਜਰ ਐਕਸਟ੍ੈਂਸਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰੋ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਜਵੱ ਚ ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ, www.australia.gov.au ਵੇਖੋ।
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